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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perumahanjogja.net merupakan sebuah situs yang menyediakan 

berbagai macam informasi tentang  rumah. Informasi yang ditampilkan 

pada situs Perumahanjogja.net memberikan sebuah gambaran 

tentang perumahan yang berada di wilayah Jogjakarta. Para 

pencari rumah akan dihadapkan dengan penawaran yang 

diberikan perumahanjogja.net yang mempunyai keunggulan masing-

masing. Perumahanjogja.net memberikan penawaran berupa 

perumahan yaitu : Puri Rajawali Condongcatur, Puri Rajawali Jalan 

Damai, Puri Rajawali Margorejo, Lempongsari Residence dan Perumahan 

Syailendra Residence 

Ada potensi sulit menjawab pertanyaan para pencari rumah 

dalam hal lokasi, harga, keamanan, eksterior dan luas 

bangunan. Para pencari rumah mempunyai kriteria masing-masing 

yang sesuai kebutuhan mereka. Perumahan yang ditawarkan 

perumahanjogja.net sangat bervarian dari sisi harga, eksterior maupun 

lokasi. 
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Perumahan mempunyai keunggulan dan kekurangan. Puri 

rajawali condong catur dilihat dari sisi lokasi sangat bagus 

karena dekat dengan pusat kota, universitas, puskesmas tetapi 

dilihat dari sisi keamanan di daerah condong catur cenderung tinggi 

angka pencurianya. Melihat kelebihan dan kekurangan perumahan 

tersebut para pencari rumah dapat memilih rumah sesuai 

dengan kebutuhan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari diskripsi di dalam latar belakang terjadi sebuah permasalahan 

tentang sebuah pilihan yang akan diangkat dalam penelitian ini : 

Bagaimana mengembangkan sebuah sistem pendukung 

keputusan untuk membantu para pencari rumah agar mendapatkan 

rumah sesuai dengan kebutuhan para pencari rumah. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari sistem pendukung keputusan pemilihan 

perumahan ini nantinya diharapkan memiliki fitur-fitur yakni : 

1. Hasil yang ditampilkan dari perhitungan matematis sistem 

akan berupa grafik dan berupa saran kepada member 

untuk memilih perumahan yang paling cocok. 

2. Pengguna yang menggunakan Sistem ini adalah Admin, 

Member dan User Biasa. 
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3. Para pencari rumah akan mendapat informasi berupa peta 

lokasi perumahan, sehingga dapat melihat fasilitas di 

sekitar perumahan tersebut. 

4. Lokasi perumahan yang disediakan adalah : Puri Rajawali 

Condongcatur, Puri Rajawali Jalan Damai, Puri Rajawali Margorejo, 

Lempongsari Residence, Perumahan Syailendra Residence dan 

Citra Grand Mutiara. 

5. Metode yang dipakai adalah metode AHP ( Analytical Hierarchy 

Process ) parameter yang digunakan untuk memilih perumahan 

tersebut di atas adalah lokasi, harga, keamanan, ekterior, 

interior, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi dan luas 

bangunan. 

Dalam penelitian ini pembobotan berdasarkan data primer maupun 

sekunder : 

1. Pembobotan  perbandingan kriteria menggunakan data hasil 

kuisioner dengan 100 sampling acak dengan lokasi pengambilan 

wilayah jalan malioboro. 

2. Pembobotan perbandingan lokasi terhadap perumahan 

menggunakan parameter dekat dengan Pusat kota, 

Universitas terdekat, Pusat kesehatan masyarakat terdekat. 
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3. Pembobotan perbandingan harga terhadap masing-masing 

perumahan menggunakan data dari CV. Rajawali property 

dan Ciputra group dengan parameter rata-rata harga tiap 

kavling. 

4. Pembobotan perbandingan keamanan terhadap masing-

masing perumahan menggunakan data kriminalitas dari 

polsek terdekat dari perumahan tersebut dengan parameter 

pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa, pencurian 

kendaraan bermotor. 

5. Pembobotan perbandingan eksterior dan interior terhadap 

masing-masing perumahan berdasarkan wawancara dengan 

arsitek CV. Rajawali Property. 

6. Pembobotan perbandingan jumlah kamar tidur terhadap 

masing-masing perumahan menggunakan parameter rata-

rata jumlah kamar tidur di tiap perumahan. 

7. Pembobotan perbandingan jumlah kamar mandi terhadap 

masing-masing perumahan menggunakan parameter rata-

rata jumlah kamar mandi di tiap perumahan. 

8. Pembobotan perbandingan luas bangunan terhadap masing-

masing perumahan menggunakan parameter rata-rata luas 

bangunan di masing-masing perumahan. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat membuat sistem 

pendukung keputusan dengan menggunakan metode AHP 

sebagai sebuah alat bantu para pencari rumah yang sesuai 

dengan kebutuhanya di wilayah Yogyakarta. 


